هفتهنامه

شرایط عادی
نیست

کاربرد گرافیک محیطی
و نمود آن

3

گفتوگو با کسی
که قاچاق انسان انجام میدهد

6

دوشنبه  21آبان 1397
شماره 536
 4ربیعاالول 1440
 12نوامبر 2018
 8صفحه  2000تومان
همراه با  4صفحه نيازمنديها

7

محمدجواد زینلی رییس اداره راه و شهرسازی سیرجان:

سند اراضی دانشگاهی
باطل شد

 مردمی که زمینها را خریدهاند باید به آن کسی که زمین را به آنها فروخته مراجعه کنند و پولشان را پس بگیرند
 واگذاری زمین به اشخاص خارج از ضوابط است  پروانهها برای خانههای سازمانی صادر شدند
 رای دادگاه قطعی است و هیچ تغییری نمیکند

2

با مخالفت کمیته انطباق فرمانداری

نام خیابان وحید تغییر نکرد

3

دولت کمک نکند تعطیل میشویم

زهره پورفریدونی ،هنرمند کاشی معرق سیرجانی /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

« اگرشرایط به همین وضع پیش رود یک سال دیگر صنعت ایران به نابودی کامل خواهد رسید» این را نادر
کشوری مدیرعامل گروه کارخانجات قند و شکر تهران میگوید .کارخانه تصفیه شکر سیرجان زیرمجموعه این
کارخانهجات است .کارخانه تصفیه شکر سیرجان در سال  86با عنوان بزرگترین کارخانه تصفیه شکر کشور با
ظرفیت 400تن شکر در روز و با هدف صادرات فعالیتاش را آغاز کرد اما طی این ده سال نتوانسته است به هدفش
دست یابد و به گفتهی آقای مدیرعامل فقط به 10درصد ظرفیت واقعی کارخانه رسیدهاند....ادامه در صفحه4

جناب آقای

مهدی محتشم
انتصــاب شایســته جنابعالــی بــه
ریاســت اداره گمــرک شهرســتان
ســیرجان را حضور شــما تبریــک عرض
نموده،موفقیــت روزافزونتــان را
آزومندیــم.

شرکت سیرجان زمرد

جناب آقای
مهدی محتشم

ریاست محترم اداره گمرک

منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

انتصــاب بجا و شایســته جنابعالی را تبریک
و تهنیــت عــرض نمــوده ،امیــد اســت در
پنــاه ایــزد منــان در پیشــبرد اهــداف عالیه
بیــش از پیــش موفــق باشــید.
شرکت تراکتورسازی عمران سیرجان

جناب آقای

ی راد
ولیاهلل افخم 

ی راد
جناب آقای ولیاهلل افخم 
انتصــاب بجــا و شایســته حضرتعالــی بــه ســمت مدیرعامــل
ســازمان عمــران کرمــان را تبریــک عــرض نمــوده ،ســامتی و
موفقیــت شــما را از درگاه ایــزد تعالــی خواهانــم.

ارجمند -شرکت چسبگستر

جناب آقای مهدی محتشم

ریاست محترم گمرک منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
انتصــاب شایســته حضرتعالــی را تبریــک عــرض نمــوده ،امیــد
اســت در پیشــبرد اهــداف عالیــه موفــق و مویــد باشــید.

ارجمند -شرکت چسبگستر

گفتوگو با زهره پورفریدونی هنرمندی که اثر دیواری چهارراه دهخدا را اجرا کرد

می خواستم در شهر خودم کار کنم
جناب آقای مهدی محتشم

انتصــاب بجــا و شایســته جنابعالــی بــه ســمت رییــس اداره
گمــرک منطقــه ویــژه اقتصــادی ســیرجان را تبریــک عــرض
مینمایــم .ســربلند و پیــروز باشــید.

حمزهای -شرکت ثمین

انتصــاب بجــا و شایســته جنابعالــی بــه ســمت مدیریــت
گمــرک منطقــه ویــژه اقتصــادی شهرســتان ســیرجان
را تبریــک عــرض نمــوده ،امیــد اســت کــه شــرایط بــه
گونـهای باشــد تا همیشــه در کنــار و همراهتان باشــیم.
در نهایــت از مســئولین بــه جهــت ایــن انتخــاب ،نهایــت
تشــکر و سپاســگذاری را داریــم.

نمایندگی انحصاری کــارخانه شیشه
سکوریــت مهر صــالح در سیـرجان
و نمایندگی انحصاری کارخانه کرکره
بــرقی اطـمینـان دُر ،در سیــرجان

مهدی محتشم

انتصــاب بجــا و شایســته جنابعالــی بــه
عنــوان مدیرعامــل ســازمان عمــران کرمــان
را تبریــک عــرض مینماییــم .از خداونــد
متعــال توفیــق روزافــزون شــما را در نیــل
بــه اهــداف مــورد نظــر آرزومندیــم.

انتصــاب بجــا و شایســته جنابعالــی بــه
ســمت رییــس اداره گمــرک منطقــه ویــژه
اقتصــادی ســیرجان را تبریــک عــرض
نمــوده ،از درگاه حضــرت ســبحان تعالــی،
ســعادت و توفیــق بــرای شــما آرزومندیم.

شرکت صادرات و واردات خشکبار ایلیا گستر سیرجان

شرکت صادرات و واردات خشکبار ایلیا گستر سیرجان

پاسارگاد

بلوار دکتر صادقی نرسیده به تقاطع دهخدا جنوبی
09139474079ـ 09133471959
الهینسب

دمـاونـد

مفقودی

09135409311 - 09133456074
034 - 4230 2060

بــرگ واگــذاری زمین(شــهرداری نجفشــهر) بــه
شــماره قطعــه  5-1154واقــع در فــاز  5ب ـ ه نــام
اکــرم پورولــی عــرب مفقــود گردیــده و از درجــه
اعتبــار ســاقط میباشــد.

روابطعمومی شرکت بازرگانی نوید پسته سیرجان

جناب آقای

کرکره برقی

تولید و حمل و پمپاژ بتن آماده

جناب آقای

مهدی محتشم

شیشه سکوریت
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با برنج ایرانی
اکبــرجــوجـه
چلوکباب مخصوص با برنج ایرانی
با برنج ایرانی
قلیــهمــــاهـی
با برنج ایرانی
قــرمهسبــزی
با برنج ایرانی
خورشت قیمه
با برنج ایرانی
چــلو گــوشت
با برنج ایرانی
چلو جوجهکباب
چلومرغ زعفرانی با برنج ایرانی
با برنج ایرانی
دمپخت گوشت
بـــزقــورمه

 15/000ت
 13/000ت
 11/000ت
 9/000ت
 9/000ت
 15/000ت
 12/000ت
 12/000ت
 15/000ت
 10/000ت

با برنج هندی  14/000ت
با برنج هندی  12/000ت
با برنج هندی  10/000ت
با برنج هندی  8/000ت
با برنج هندی  8/000ت
با برنج هندی  14/000ت
با برنج هندی  11/000ت
با برنج هندی  11/000ت

